
 

 

خدمات بهداشتی درمانیمرحله ای رشته  5زمون های آسرفصل   

 شماره آزمون تاریخ آزمون مباحث آزمون

مدیریت، نظریه های سازمان و مدیریت، تصمیم گیری و حل مسئله، عناصر و مفاهیم سازمانی، سازماندهی، : مدیریتسازمان اصول و مبانی 

 مبانی برنامه ریزی، برنامه ریزی راهبردی، رهبری، انگیزش، خلاقیت و نوآوری -هماهنگی
تاریخچه خدمات بهداشتی، زیر ساخت سیستم بهداشت، سازمانهای بین المللی مرتبط با سلامت، سازمان و : بهداشت و درمانمدیریت سازمان 

شت، اصلاحات هدابکه بشبکه بهداشتی، برنامه ریزی پایش و ارزشیابی برنامه بهداشتی، برنامه ریزی استراتژیک، تصمیم گیری، کنترل، نظارت، جنبه های مدیریتی ش

نظام های بیمه سلامت، نظام های بهداشتی در جهان، تأمین منابع مالی در بخش بهداشت و  -در بخش بهداشت، مدیریت کیفیت فراگیر، مدیریت تکنولوژی و بحران

 درمان
 انسان و پزشکی، مفهوم سلامت و بیماری، ارتباط برای آموزش بهداشت: کلیات بهداشت

مبانی اقتصاد سلامت، عرضه و تقاضا،  -انسان و پزشکی، مفهوم سلامت و بیماری، ارتباط برای آموزش بهداشت: بهداشتو اقتصاد  مدیریت مالی

ولت، مت و مداخلات دتولید، تحلیل هزینه، بهره دهی و اثربخشی، کاربردی اقتصاد سنجی و برنامه ریزی خطی، رفتار مصرف کنندگان سلامت، نارسایی در بازار سلا

 عرضه بیمه، تقاضای القایی، کارایی در مراقبت سلامتتقاضا و 

کتاب  12-1کتاب لغات ضروری تافل ، دروس  11تا 1، واژگان دروس 512کتاب  41تا1واژه، واژگان دروس  1111کتاب  42تا1واژگان هفته زبان عمومی: 

 فرهیختگان
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م های کنترل راهبردی، پژوهش عملیات، بهبود سازمان و مدیریت تغییر، تحلیل مراوده ارتباطات، کنترل، مدیریت بحران، سیست: اصول و مبانی مدیریت

 مدیریت منابع انسانی، مدیریت بازار و بسیج نیروی انسانی، رفتار سازمانی، معنی و مفهوم کار، ادراک، فرایند معرفت پذیری، هدف گذاری، -ای، ویژگی اساسی گروه

 بهره وری فرد و سازماننگرش های شغلی و رفتار، مدیریت 

مدیریت بیمارستان، راه های ورود به بیمارستان، گروه درمانی، خدمات تشخیصی درمانی و پشتیبانی، امور مالی بیمارستان، :  سازمان بهداشت و درمان

ریزی مراقبت بهداشتی، هیأت پزشکی، بخش های تحولات مهم سازمان بیمارستان، شبکه های بهداشتی درمانی، برنامه  -ارزیابی مراقبت ها، تداوم رشد و توسعه

 بیمارستانی، خدمات پرستاری، حقوق بیمار، امور مالی و بازرگانی، کارگزینی، مدیریت و نظارت بر مصرف انرژی
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أمین ت -گذاری ارزش زمانی پول، مدیریت ساختار سرمایه، تأمین مالی بلند مدت، بازده و ریسک مجموعه سرمایه : و اقتصاد بهداشت مدیریت مالی

، ارائه کنندگان، عدالتمالی خدمات بهداشتی، ارزیابی مالی و اقتصادی پروژه های سلامت، روشهای ارزشیابی اقتصادی، تمرکز زدایی نظام بهداشت، نظام پرداخت به 

 سلامت اصول ارزشیابی اقتصادی، ارزش گذاری و اندازه گیری پیامدهای سلامت، شاخص توسعه انسانی، اصلاحات نظام

علوم اجتماعی و پزشکی، برنامه ریزی و مدیریت بهداشت، مراقبت بهداشتی جامعه، بهداشت بین :  کلیات بهداشت  

کتاب  01تا  15کتاب لغات ضروری تافل، دروس  01تا 19، واژگان دروس 512کتاب  42تا 41واژه، واژگان  1111کتاب  21تا  45واژگان دروس زبان عمومی : 

 فرهیختگان
 0 45/10/69 2و  1مرور آزمون 

 2 11/12/69 جامع اول

 5 11/12/69 جامع دوم

 

 


